Overhalla kommune
- positiv, frisk og framsynt

Kultur

Søknad om kulturmidler
for driftsåret 2017
søknadsfrist: 1. mai

Søknad fra: ________________________________________

Vedlegg som skal følge søknaden
Vårt behov for opplysninger er ulikt, avhengig av hva det søkes støtte til. Vi skiller derfor
mellom krav til hvilke vedlegg som skal være med ulike typer søknader.
Til hver søknad skal det følge med ett sett vedlegg, d.v.s. enten vedlegg til søknad om
driftstilskudd, eller vedlegg til søknad om støtte til engangstiltak/prosjekt.
Dersom dere søker støtte f.eks. både til drift av laget og til et engangstilstak, ber vi om at dere
bruker to søknadsskjemaer med tilhørende vedlegg.

1. Opplysninger om laget
1.1 Lagets navn:

1.2

1.3
1.4
1.6

Postadresse:
Leder:
Aktiv e-post adr.:
Tlf privat
Kasserer:
E-post adr.:
Tlf. jobb:
Antall medlemmer fra Overhalla
Totalt:
Under 18 år:
Støttemedlemmer:
Hvilke kommune(r) er laget tilknyttet
Overhalla
Flere: ______________________________________

Tlf jobb:

1.7 Årsmøte avholdt___/____2017.
2
Søker om tilskudd til:
 Drift

 Engangstiltak/prosjekt

Søknadssum 2017: kr. _________________
Eventuell stønad overføres til konto: ______________
Søker innen kategori:
 Barn og undomsarbeid
 Idrett
 Musikk/teater/kunst
 Eldre/funksjonshemmede
 Kulturvern
 Grendehus/kulturbygg – Oppgi m2 for utleieareal:____________Jfr. retningslinjer
 Andre tiltak
Kort beskrivelse av prosjektet/tiltaket:
(Fylles ut kun for prosjekt som går ut over ordinær drift, og som det søkes støtte til.)
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3

Opplysninger om lagets økonomi
(Fylles ut bare hvis det søkes om tilskudd til drift av laget.)
Sammendrag av regnskapet
Utgifter

Inntekter

Sum
Årets overskudd/underskudd
Sum

Gjeld og kapital
Beholdning ved årets begynnelse

Kroner

Merknader:
Mottatt kommunale tilskudd i 2016
Kommunalt driftstilskudd
Kommunale tilskudd til spesielle tiltak
Kommunale tilskudd til anlegg/lokaler

kr. ________________
kr. ________________
kr. ________________

Sum kommunale tilskudd

kr. ________________

Merknader:
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Vedlegg som skal følge søknaden

5.1 Vedlegg til søknad om driftstilskudd:
1. Årsmelding for 2016
2. Regnskap for 2016
3. Budsjett og evt. handlingsplan for 2017
5.2 Vedlegg til søknad om støtte til engangstiltak/prosjekt:
1. Prosjektbeskrivelse som må inneholde opplysninger om:
 Hva prosjektet går ut på
 Formål
 Målgruppe
 Evt. andre opplysninger som har betydning for prosjektet
2. Kostnadsoverslag/finansieringsplan
Vedlegg til søknad om støtte til utbedring av grendehus/kulturbygg:
5.3 1. Beskrivelse av hva som skal gjøres, evt. med plantegning hvis utbygging/romløsning skal
endres
2. Tidsplan for utbedringsarbeidet
3. Kostnadsoverslag/finansieringsplan
4. Eventuelt andre opplysninger som er av betydning for behandling av søknaden

__________________________,____/_____2017
(sted)

(dato)

_______________________________________
(underskrift)
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